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תשע"ו 52 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות  ישיבות גדולות  כוללים כולם

הודעה חשובה
)לחברים פעילים באיגוד(
לכבוד
ראשי הישיבות והמוסדות התורניים שליט"א
מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים שליט"א
השלום והברכה וכט"ס
הנדון :הנפקת כרטיס חכם – לחתימה אלקטרונית וכניסה למערכות הממשלתיות
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רצ"ב לעיונכם קובץ מסמכים וכתב הזמנה לצד הצעת מחיר ייחודית ומוזלת )בעשרות אחוזים!!!(
שהצלחנו להשיג לחברי האיגוד ,עבור הנפקת כרטיס חכם.
כרטיס  +קורא בתוקף לשנתיים ₪ 159 :כולל מע"מ.
כרטיס  +קורא בתוקף ל 4-שנים ₪ 199 :כולל מע"מ.
טוקן )מחליף את הכרטיס והקורא( לשנתיים ₪ 208 :כולל מע"מ ,ל 4-שנים ₪ 248 :כולל מע"מ.
תהיה אופציה להארכה מחודשת )גם טלפונית( בתום תקופת ההתקשרות הראשונית ע"פ תעריף מיוחד
שייקבע אז.
החברה המנפיקה את הכרטיס היא" :פרסונל  – "IDשהוסמכה לכך ע"י משרד המשפטים.
ההצטרפות מותנית בכך שנתאחד לקבוצה גדולה ככל האפשר של צרכנים שידרשו זאת.
ככל שיצטרפו יותר ויותר – ניתן יהיה להרחיב את השירות לפריסה ארצית )ירושלים ,מודיעין עילית,
צפון ,דרום וכו'(.
הנפקת כרטיסים חדשים ע"י החברה תתבצע באמצעות משרדנו ומותנית בהרשמה מוקדמת )בטלפון
או במייל למשרדנו ע"פ הכתובות הנ"ל( – ע"מ לקבוע עבורכם תאריך ושעה ייעודיים ,ללא צורך
בהמתנות מיותרות.
ביום ובשעה שיקבע עבורכם ,יהיה חייב כל אחד מהמבקשים להנפיק כרטיס חכם ,להביא עמו:
 2 .1תעודת מזהות ) .1תעודת זהות  +ספח ]חובה[  .2רשיון נהיגה בתוקף או דרכון בתוקף(.
 .2צילום מהתעודות הנ"ל.
 .3תעודת עמותה מקורית או צילום מאושר ע"י עו"ד בחותמת נאמן למקור.
 .4את הטפסים הרלוונטיים ממולאים כנדרש )לא חתומים – החתימה תיעשה בנוכחות נציג החברה(.
 .5אישור עו"ד למורשה החתימה מטעם העמותה )בעמוד .(3
התשלום יבוצע גם הוא במשרדנו :מזומן  /צ'ק  /כרטיס אשראי.
ההצעה הנ"ל בתוקף לחודש יוני .2016
בברכה
שלמה ברילנט

